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Tham vấn cộng đồng về Dự thảo Tiêu chuẩn trại nuôi ASC phiên bản 0.1 

Chúng tôi hy vọng bạn có thể đóng góp ý kiến cho Dự thảo Tiêu chuẩn trại nuôi ASC phiên bản 0.1 cũng như chia sẻ khảo sát tham vấn này trong mạng lưới 

của mình. Bạn có thể chia sẻ liên kết [liên kết web] này. Để biết thêm thông tin về Tiêu chuẩn đề xuất hoặc lịch các buổi tham vấn, xin vui lòng truy cập trang 

web của ASC. Vòng tham vấn cộng đồng này sẽ mở đến 30/04/2022. 

Lưu ý: 

• Bạn có thể lưu câu trả lời khảo sát của mình bất cứ lúc nào và quay lại hoàn thiện sau. 

• Vui lòng sử dụng nút "Next [Tiếp theo]" và "Back [Quay lại]" ở cuối mỗi trang thay vì nút quay lại trên trình duyệt. 

• Sau khi hoàn thành các câu hỏi về thông tin cá nhân, vui lòng chọn chủ đề (các tiêu chí cụ thể) mà bạn quan tâm và đưa ra ý kiến.  

• Thời gian thực hiện khảo sát sẽ tùy thuộc vào số lượng tiêu chí bạn chọn và nội dung ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi rất trân trọng thời gian mà 

bạn dành ra để đóng góp ý kiến cho khảo sát. 

Nếu gặp vấn đề trong quá trình tham gia khảo sát, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email consultations@asc-aqua.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi tham vấn cộng đồng  

 

https://survey.asc-aqua.org/319652
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/
https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/aligned-standard/
mailto:consultations@asc-aqua.org
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1. Để đảm bảo cam kết về tính minh bạch của ASC, ASC sẽ công bố mọi phản hồi nhận được từ vòng tham vấn trên trang chủ. ASC sẽ công khai danh 

sách người gửi phản hồi (chỉ bao gồm tên và tên tổ chức), nhưng không nêu danh tính theo từng phản hồi. Mọi thông tin cá nhân của người làm 

khảo sát sẽ được lược bỏ khi công khai. Tuy nhiên, ASC sẽ công khai toàn bộ phần đóng góp ý kiến, kể cả thông tin mà bạn đề cập trong phần đóng 

góp đó.  

1. Chúng tôi không công bố hoặc chia sẻ thông tin liên lạc của bạn với bên thứ ba. 

Khi điền khảo sát này, tôi đồng ý công khai các câu trả lời của mình. 

Đồng ý/ Không đồng ý* Nếu chọn KHÔNG ĐỒNG Ý, bạn không thể tiếp tục tham gia hoàn thành khảo sát này.  

2. Họ và tên* 

3. Chức vụ  

4. Tên tổ chức* 

5. Loại hình tổ chức (chọn câu trả lời mô tả chính xác nhất tổ chức của bạn). Lưu ý: Câu hỏi sẽ được đưa ra dựa trên loại hình tổ chức mà bạn chọn.*  

i. Trại nuôi (đơn vị nuôi trồng) hoặc các tổ chức liên quan  

➔ Chúng tôi có chứng nhận ASC Có/Không/Không áp dụng* 

➔ Chúng tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ/ đơn vị nuôi trồng quy mô lớn/ Tôi không biết/ Tôi không muốn cung cấp 

thông tin này*  

➔ Số lượng nhân viên  

0-9; 10-24; 25-99; 100-249; 250-499; 500 trở lên 

➔ Bạn đang áp dụng hệ thống nuôi trồng nào tại trại nuôi của mình?* 

 

 

 

 

 

 

 

Loại hệ thống Đặc điểm 

Lồng bè   

Hệ thống nuôi treo đối với 
các loài thân mềm 

 

Hệ thống nuôi hồ hoặc hồ 
chứa  

 

Các hệ thống nuôi đặt trong 
thủy vực khác 

lồng, đăng chắn, ven bờ/ xa bờ, hệ thống nuôi treo trên dây 
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Hệ thống nuôi trên mặt đất ao nuôi, hệ thống nước tưới hoặc nước chảy, bể, mương xây, không bao gồm hệ thống tái chế 
nước 

Hệ thống tái chế nước  hệ thống khép kín kiểm soát cao, tái sử dụng nước nuôi, không bao gồm hệ thống nuôi tuần hoàn 

Hệ thống nuôi tuần hoàn 
(RAS) 

hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn kỹ thuật cao   

Hệ thống nuôi tích hợp  hệ thống nuôi trồng thủy sản đa dinh dưỡng tích hợp (IMTA), hệ thống nuôi trồng thủy sản kết hợp 
thủy canh, ao thủy lợi 

Khác Vui lòng ghi rõ 

➔ Bạn đang nuôi loài nào tại trại nuôi?* 

ii. Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi  

iii. Nhà chế biến sơ cấp (quốc gia nuôi trồng) hoặc các tổ chức liên quan  

➔ Chúng tôi có chứng nhận ASC Có/ Không  

iv. Nhà chế biến thứ cấp (thương lái) hoặc các tổ chức liên quan 

➔ Chúng tôi có chứng nhận ASC Có/ Không  

v. Doanh nghiệp phục vụ ăn uống hoặc các tổ chức liên quan  

➔ Chúng tôi có chứng nhận CoC của ASC Có/ Không  

vi. Nhà bán lẻ/ thương hiệu hoặc các bên liên quan  

➔ Chúng tôi có chứng nhận CoC của ASC Có/ Không  

vii. (Đại diện) người tiêu dùng   

viii. Tổ chức phi chính phủ về môi trường  

ix. Tổ chức phi chính phủ về xã hội  

x. Học giả/ Nhà nghiên cứu 

xi. Bác sĩ thú y  

xii. Chính phủ/ Cơ quan quản lý  

xiii. Tổ chức liên chính phủ  

xiv. CAB/ Đánh giá viên 

1. Bạn đang hoạt động tại quốc gia nào?  

2. Bạn đang cấp chứng nhận cho loài nào?  

3. Bạn đang cấp chứng nhận cho hệ thống nuôi trồng nào?  

xv. Tư vấn 

1. Bạn tư vấn lĩnh vực gì?  

xvi. Chương trình cấp chứng nhận phát triển bền vững  

xvii. (Đại diện) cộng đồng bị ảnh hưởng 

xviii. Cư dân quan tâm  
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xix. Khác – Vui lòng ghi rõ:  

6. Bạn có tham gia khảo sát thay mặt cho tổ chức không? Có/ Không/ Không áp dụng 

7. Địa chỉ email*  

8. Bạn đang sống tại quốc gia nào?  

9. Bạn đang hoạt động tại khu vực nào?  

10. Bạn biết thông tin về vòng tham vấn này từ nguồn nào?  

a. Bản tin ASC - ‘tin nhanh ASC’ toàn cầu hoặc ‘bản tin ASC địa phương’ 

b. Email ASC về vòng tham vấn ('thông báo qua email hàng loạt') 

c. Biểu ngữ ở cuối email ASC 

d. ASC Twitter 

e. ASC Facebook 

f. ASC LinkedIn 

g. Trang web ASC 

h. Thông cáo báo chí 

i. Liên hệ trực tiếp với nhân viên ASC 

j. Khác - Vui lòng ghi rõ: 

11. ASC có thể liên hệ tôi để hỏi thêm về ý kiến đóng góp: Có/ Không  

 

12. Sau đây, bạn sẽ trả lời các câu hỏi cụ thể về các nội dung trong Tiêu chuẩn. Mỗi trang tiêu chí sẽ bắt đầu bằng nội dung tiêu chí đề xuất dưới dạng 

văn bản, bạn sẽ đưa ra phản hồi về nội dung đó, dựa trên câu hỏi dành riêng cho từng tiêu chí. Vui lòng đưa ra các ví dụ, diễn giải nếu có thể để 

ASC hiểu rõ phản hồi của bạn. Bạn có thể đề xuất sửa đổi từ ngữ được sử dụng trong Tiêu chuẩn, đặc biệt là các quy định, nếu bạn cho rằng các 

thay đổi đó là cần thiết. 

 

13. Vui lòng chọn các tiêu chí bạn quan tâm:  

NGUYÊN TẮC 1: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH HIỆU QUẢ 
TIÊU CHÍ: 1.1 – TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 
TIÊU CHÍ: 1.2 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
TIÊU CHÍ: 1.3 – ĐẠO ĐỨC KINH DOANH 
TIÊU CHÍ: 1.4 – TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ CÔNG BỐ MINH BẠCH 
 
NGUYÊN TẮC 2: TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG 
TIÊU CHÍ: 2.1 - UOC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ MÔI TRƯỜNG 
TIÊU CHÍ: 2.2 - MÔI TRƯỜNG SỐNG QUAN TRỌNG VỀ MẶT SINH THÁI 
TIÊU CHÍ: 2.3 - TƯƠNG TÁC VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
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TIÊU CHÍ: 2.4 - LOÀI NGOẠI LAI 
TIÊU CHÍ: 2.5 -XỔNG THOÁT 
TIÊU CHÍ: 2.6 – TÁC ĐỘNG ĐẾN VÙNG ĐÁY 
TIÊU CHÍ: 2.7 - CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
TIÊU CHÍ: 2.8 - XÂM NHẬP MẶN 
 
TIÊU CHÍ: 2.9 – CHẤT RẮN SINH HỌC 
TIÊU CHÍ: 2.10 – SỬ DỤNG NƯỚC NGỌT 
TIÊU CHÍ: 2.11 - SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
TIÊU CHÍ: 2.12 - SỬ DỤNG VẬT LIỆU, KIỂM SOÁT CHẤT THẢI VÀ Ô NHIỄM 
TIÊU CHÍ: 2.13 - THỨC ĂN CHĂN NUÔI 
TIÊU CHÍ: 2.14 – SỨC KHỎE CÁ 
TIÊU CHÍ: 2.15 - KIỂM SOÁT KÝ SINH TRÙNG (BAO GỒM RẬN BIỂN) 
TIÊU CHÍ: 2.16 - THUỐC KHÁNG SINH 
TIÊU CHÍ: 2.17 - TRẠI GIỐNG VÀ ĐIỂM NUÔI TRUNG GIAN 
TIÊU CHÍ: 2.18 - QUẢN LÝ THEO VÙNG (ABM) 
 
NGUYÊN TẮC 3: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
TIÊU CHÍ: 3.1 – NHẬN THỨC VỀ QUYỀN 
TIÊU CHÍ: 3.2 – LAO ĐỘNG BẮT BUỘC, LAO ĐỘNG TRỪ NỢ, LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ BUÔN BÁN NGƯỜI 
TIÊU CHÍ: 3.3 – LAO ĐỘNG TRẺ EM 
TIÊU CHÍ: 3.4 – PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
TIÊU CHÍ: 3.5 – SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 
TIÊU CHÍ: 3.6 – THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI 
TIÊU CHÍ: 3.7 – HỢP ĐỒNG MINH BẠCH 
TIÊU CHÍ: 3.8 –TIỀN LƯƠNG 
TIÊU CHÍ: 3.9 – GIỜ LÀM VIỆC 
TIÊU CHÍ: 3.10 – PHẢN HỒI VỀ HÀNH VI TẠI NƠI LÀM VIỆC 
TIÊU CHÍ: 3.11 – CHỖ Ở CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TIÊU CHÍ: 3.12 – CƠ CHẾ KHIẾU NẠI 
TIÊU CHÍ: 3.13 – CƠ CHẾ KHIẾU NẠI 

 
- Tôi không muốn cung cấp phản hồi dựa trên tiêu chí cụ thể.  

 

Câu hỏi chung dành cho tất cả các tiêu chí: 

1. Theo bạn, tiêu chí này có cần thay đổi gì không? Chọn câu trả lời phù hợp: 
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a. Cơ sở lý luận 

Cơ sở lý luận phải tóm tắt lý do tại sao tiêu chí này và các tác động liên quan nên được đưa vào quá trình đánh giá hoạt động nuôi trồng thủy sản có 

trách nhiệm.  

b. Tuyên bố mục đích 

Tuyên bố mục đích phải truyền đạt trạng thái mong muốn từ cơ sở lý luận. 

c. (Các) phạm vi xác định trong tiêu chí này (áp dụng cho hệ thống nuôi trồng/ loài vật nuôi)  

d. Các phụ lục của tiêu chí này 

Vui lòng kiểm tra các phụ lục trong tài liệu tiêu chuẩn hoàn chỉnh.  

e. Các quy định  

i. Vui lòng chọn tất cả các quy định mà bạn muốn đóng góp ý kiến. Nếu có thể, vui lòng thêm đề xuất sửa đổi từ ngữ được sử dụng 

trong quy định. 

f. Không có ý kiến - Tôi đồng ý với tiêu chí và cách diễn đạt này. 

2. Trong tiêu chuẩn đề xuất này, chúng tôi giới thiệu Khung quản lý rủi ro (RMF). Trong tiêu chí này, chúng tôi có để liên kết dẫn đến nội dung về RMF. 

 

RMF question will be asked once, for the first criterion selected by survey participant that includes a link to the RMF. In effect, one of the following 

criteria: 

 

P2: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10,  

P3: 3.2, 3.3, 3.5, 3.13  

 

 

Please note: potentially 2.6, 2.7 and 2.15 will have an RMF component in the next draft. 

 

Tiêu chí: Câu hỏi 

Tôi hiểu rõ nội dung về Khung quản lý rủi ro trong liên kết thuộc tiêu chí này. 
Các lựa chọn trả lời:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
 
Vui lòng cho biết lý do đồng ý hoặc không đồng ý?*  
 

Dựa trên Khung quản lý rủi ro, tôi hiểu rõ cách mà các trại nuôi đảm bảo tuân thủ quy định.   
Các lựa chọn trả lời:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
 
Vui lòng cho biết lý do đồng ý hoặc không đồng ý?*  
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1.1 Cơ sở lý luận của Tiêu chí 1.1 nêu rõ rằng tất cả các trại nuôi được cấp chứng nhận ASC phải tuân thủ luật pháp, quy định của quốc gia 
và địa phương. Mục đích là đảm bảo các trại nuôi tuân thủ với luật pháp và quy định hiện hành, cũng như sở hữu đầy đủ các giấy phép 
hợp pháp theo luật định. 
   
Ngoài các nội dung được nêu trong quy định 1.1.1 - 1.1.3, ASC có cần nêu rõ những luật và quy định nào được "áp dụng" trong quá trình 
cấp chứng nhận ASC không? 
  

a. Không, không cần phải nêu rõ. Các luật và quy định đó có thể điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể.  
b. Có, các loại luật và quy định áp dụng cần được nêu rõ. Vui lòng chọn các loại luật và quy định cần nêu rõ trong danh sách 

sau:  
1. Luật doanh nghiệp, vận hành, tài chính 
2. Luật công bằng và minh bạch 
3. Luật lưu trữ hồ sơ và báo cáo 
4. Luật an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng 
5. Luật an sinh động vật 
6. Các luật liên quan đến bao bì, nhãn mác và sản phẩm 
7. Tất cả các luật được áp dụng 

 
Khác - vui lòng ghi rõ:  

1.3 Quy định 1.3.1  

Theo bạn, quy định 1.3.1 có nên được xem là quy định quan trọng không? Nghĩa là, nếu phát hiện bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối 
với quy định này, thì trại nuôi sẽ bị đình chỉ chứng nhận ngay lập tức.  

Các lựa chọn trả lời:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý   

1.3 Quy định 1.3.2  

Theo bạn, quy định 1.3.2 có nên được xem là quy định quan trọng không? Nghĩa là, nếu phát hiện bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối 
với quy định này, thì trại nuôi sẽ bị đình chỉ chứng nhận ngay lập tức.  

Các lựa chọn trả lời:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý   

2.2 Quy định 2.2.3 (và các quy định liên quan): Ngoài các khu bảo tồn (PA), khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCVA), và hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, quy định này cũng đề cập đến các môi trường sống nhạy cảm, môi trường sống quan trọng và vùng đất ngập nước tự nhiên. Trong 
bối cảnh của tiêu chí này, các phạm vi sau được áp dụng: 
Môi trường sống nhạy cảm - Ngoài những môi trường sống không thuộc phạm vi định nghĩa của các môi trường khác, bao gồm rạn san 
hô, thảm cỏ biển. 
Môi trường sống quan trọng - Những môi trường mà các loài đang bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ hiện đang sinh sống chính.  
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Vùng đất ngập nước tự nhiên - Đầm lầy, đầm lầy kiềm, đất than bùn, bãi triều, cửa sông, vùng nước biển nông hơn 6 mét khi triều xuống; 
vĩnh viễn hoặc tạm thời, với dòng nước tĩnh hoặc chảy, nước ngọt, nước lợ hoặc nước biển. 
 
Tiêu chí này có bao gồm tất cả các môi trường sống cần đề cập không?  
Có/ Không.  

2.2 Trong bối cảnh của tiêu chí này, các phạm vi sau được áp dụng: 
Môi trường sống nhạy cảm - Ngoài những môi trường sống không thuộc phạm vi định nghĩa của các môi trường khác, bao gồm rạn san 
hô, thảm cỏ biển. 
 
Môi trường sống  quan trọng - Những môi trường mà các loài đang bị đe dọa hoặc cần được bảo vệ hiện đang sinh sống chính. 
Vùng đất ngập nước tự nhiên - Đầm lầy, đầm lầy kiềm, đất than bùn, bãi triều, cửa sông, vùng nước biển nông hơn 6 mét khi triều xuống; 
vĩnh viễn hoặc tạm thời, với dòng nước tĩnh hoặc chảy, nước ngọt, nước lợ hoặc nước biển. 
 
Các trại nuôi được cấp chứng nhận ASC đánh giá tác động của trại mình lên các khu vực được bảo tồn và khu vực có giá trị đa dạng sinh 
học cao, bao gồm cả rừng ngập mặn. Bạn có đồng ý rằng, các trại nuôi được cấp chứng nhận ASC cũng nên đánh giá tác động lên các 
môi trường nhạy cảm và quan trọng không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
 

2.2 Bạn có ủng hộ phương pháp tiếp cận “theo khu vực” trong việc xác định chiều rộng vùng đệm sinh thái cần thiết, tương ứng với các môi 
trường sống liên quan (như vùng đệm ven sông, khu bảo tồn, môi trường sống nhạy cảm/ quan trọng) không? Bạn có đồng ý rằng, các 
chức năng sinh thái cần được bảo vệ không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  

2.2 ASC nhận thấy một số hộ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ có thể chỉ mới được sử dụng đất nông nghiệp sau năm 1999. ASC có nên xem 
xét yêu cầu cho phép bố trí trại nuôi trong rừng ngập mặn sau năm 1999, với điều kiện trại nuôi phải khôi phục lại một khu vực có cùng 
diện tích (ít nhất 100% diện tích bề mặt bị mất) với cùng chức năng sinh thái không? 
 
Có/ Không/ Không có ý kiến. 
 

2.3 Quy định 2.3.2  
 
Vật hại: Vật hại là sinh vật gây hại, truyền bệnh hoặc săn các loài vật nuôi. Định nghĩa của thuật ngữ này còn tùy thuộc vào hoạt động của 
con người, do đó vật hại có thể sẽ khác nhau theo vùng và theo thời gian. Theo tiêu chuẩn ASC, các loài bị đe dọa và cần được bảo vệ 
không được phân loại là vật hại. Mặt khác, một loài có thể được cơ quan quản lý đưa vào danh sách vật hại, ví dụ như Đạo luật về động 
vật hoang dã. 
 
Bạn có đồng ý với quy định 2.3.2 về việc không được phép giết hại bất kỳ động vật có vú, loài cá mang tấm (cá mập), chim hoặc bò sát, 
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trừ khi thỏa một số điều kiện được nêu không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  

2.3 Bạn có đồng ý với quy định 2.3.3 về việc không được phép sử dụng các thiết bị cản âm nếu trại nuôi không chứng minh được việc sử 
dụng không gây ảnh hưởng đến các loài thuộc Bộ cá voi không?  
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
 

2.3 ASC nhận thấy rằng ngay cả khi đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tử vong hiệu quả, đôi khi chim vẫn bị vô ý giết hại. ASC có nên bỏ 
chim khỏi nhóm loài cụ thể trong quy định 2.3.2 và cân nhắc thiết lập một ngưỡng tử vong đối với chim không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
 

2.4 Quy định 2.4.1  
 
ASC có nên thêm điều kiện nào khác về việc cho phép nuôi các loài ngoại lai không?  
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý. + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu trả lời đồng ý/ hoàn toàn đồng ý, vui lòng ghi rõ điều kiện:* 

2.4 Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn khép kín hoàn toàn: đây là hệ thống trên mặt đất nhằm ngăn việc xổng thoát của vật nuôi ở từng 
giai đoạn trong quá trình nuôi trồng, chẳng hạn như giai đoạn trứng, ấu trùng, cá bột, bên cạnh giai đoạn cá trưởng thành. Khép kín hoàn 
toàn nghĩa là không có đường dẫn trực tiếp ra môi trường bên ngoài. Hệ thống phải được thực hiện trong tòa nhà có khả năng chống chịu 
các điều kiện thời tiết khắc nghiệt (bão, lũ lụt), và toàn bộ nước thải phải đi qua hệ thống xử lý nhiều giai đoạn bao gồm lọc cơ học trước 
khi thải ra môi trường. 
 
Bạn có đồng ý với định nghĩa trên không?  
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu trả lời không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, vui lòng ghi rõ lý do:*  

2.4 Quy định 2.4.1  
 
Các quy định hiện hành không bao gồm trường hợp đặc biệt như đối với các loài ngoại lai đã được nuôi trồng từ lâu hoặc nuôi thương 
mại trước năm 2010. Tuy nhiên, việc tiếp tục nuôi các loài ngoại lai này trong một số khu vực nhất định có thể gây ra mối nguy hại 
mới/kéo dài mối nguy hại trước đó: 
 
ASC có nên thêm quy định yêu cầu chỉ được phép nuôi các loài  ngoại lai  xâm lấn trong trường hợp 3) hoặc 4) trong quy định 2.4.1 
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không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý, + không biết/ không có ý 
kiến  
Nếu trả lời đồng ý/ hoàn toàn đồng ý, vui lòng cho biết nên dùng nguồn nào để phân loại/ định nghĩa cụm từ “loài xâm lấn”? 
Và 
Nên dùng nguồn nào để phân loại/ định nghĩa cụm từ “được biết đến là loài gây hại”?  
 

2.5 Có nhiều phương pháp đếm số lượng cá khác nhau trong ngành nuôi trồng thủy sản. Dù phương pháp đếm số lượng và các kỹ thuật liên 
quan khác trong ngành nuôi cá hồi đã có nhiều cải tiến, nhưng vẫn không thể nào so sánh được với phương pháp tương tự ở các loài cá 
khác (như cá chẽm, cá tráp đỏ, các loài cá có vây nhiệt đới, các họ cá cam/ cá bớp). 
 
Ngoài ra, nghiên cứu đã chứng minh cá hôi xổng thoát gây ảnh hưởng đến số lượng cá hồi ngoài tự nhiên, trong khi đó, ảnh hưởng mà 
các loài nuôi khác gây ra khi xổng thoát ít rõ ràng hơn. 
 
Theo đó, ASC có nên thiết lập ngưỡng xổng thoát nghiêm ngặt hơn đối với các loài như cá hồi hay áp dụng cùng một ngưỡng xổng thoát 
cho tất cả các loài nuôi trong lồng bè? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI (có hai phương án để lựa chọn) + không biết/ không có ý kiến: 
ASC chỉ nên thiết lập ngưỡng xổng thoát nghiêm ngặt hơn cho cá hồi  
ASC nên thiết lập ngưỡng xổng thoát nghiêm ngặt hơn cho tất cả các loài nuôi trong lồng bè  
 

2.5 Tổn thất không tính được là tổng số lượng thu hoạch trừ đi số lượng thả giống, số lượng tử vong và số lượng xổng thoát đã biết. 
 
Bạn có đồng ý rằng tỷ lệ tổn thất cá không tính được không nên vượt quá 4% mỗi chu kỳ nuôi trồng (4%/ chu kỳ) không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý. 
 

2.5 Tổn thất không tính được định nghĩa là tổng số lượng thu hoạch trừ đi số lượng thả giống, số lượng tử vong và số lượng xổng thoát đã 
biết. 
 
Bạn có đồng ý rằng, nếu trại nuôi giảm dần tỷ lệ tổn thất không tính được, thì điều đó cho thấy trại nuôi đang cải thiện hiệu quả nuôi trồng 
không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý. 

2.5 Bạn có đồng ý rằng, việc kỳ vọng các hệ thống nuôi trồng, ngoại trừ lồng bè, không để xảy ra xổng thoát hàng loạt hoặc xổng thoát lượng 
nhỏ và kéo dài là thực tế không? 
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CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý +không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu trả lời không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, bạn vui lòng ghi rõ lý do:* 

2.5 2.5.2 Quy định scope: finfish only  
The UoC shall reduce the number of unaccounted loss over time, by reducing the number of escapes and increasing counting 
accuracy, so that actual harvest counts result in a maximum of 1% unaccounted stock calculated over a 9-year period. 
 
Bạn có đồng ý rằng, tiêu chí 1% tổn thất con giống không tính được cần được xác định trong chu kỳ 9 năm không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
Nếu trả lời không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do tại sao và tỷ lệ phần trăm bao nhiêu là hợp lý:* 

2.6 2.6.2 The UoC shall ensure an acceptable Ecological Quality Status (EQS) of the area surrounding the farm as outlined in Appendix I 
(Table 2). 
 
Bạn có đồng ý với nhận định sau không: "Các nhóm EQS có thể áp dụng cho tất cả các môi trường sống vùng đáy trong nuôi trồng thủy 
sản nước mặn"? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu trả lời không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do tại sao và tỷ lệ phần trăm bao nhiêu là hợp lý:* 

2.6 Quy định 2.6.2  
 
Các ngưỡng dành cho các biện pháp phi sinh học và sinh học trong Bảng 2 Phụ lục I có phù hợp với mục tiêu giảm thiểu, giảm bớt hoặc 
loại bỏ các tác động tiêu cực của việc gia tăng nồng độ chất hữu cơ dưới đáy biển lên môi trường sống vùng đáy, đa dạng sinh học và hệ 
sinh thái không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý  
Nếu trả lời không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 
 

2.6 Xem Phụ lục I, Phần 1.4 – Thời gian lấy mẫu 
 
Bạn có bất kỳ thông tin hay tài liệu tham khảo nào mà ASC có thể tham khảo để củng cố hoặc điều chỉnh thời gian lấy mẫu đề xuất 
không? 

2.6 Xem Phụ lục I, Phần 1.5 – Phương pháp lấy mẫu theo cấp 
Bạn có đồng ý rằng số lượng mẫu Cấp 1 và Cấp 2 là phù hợp với thực tế không? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý +không biết/ không có ý 
kiến. 
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Nếu bạn trả lời không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 
 

2.6 Phụ lục I, Phần 1.5 -  Phương pháp lấy mẫu theo cấp -  A. Quy trình lấy mẫu - Hệ thống nuôi lồng bè 
Khoảng cách từ công trình nuôi giữ đến khu vực giám sát EQS được sẽ đặt ở các mức 30m, 100m, 150m và 500m. Bạn có đồng ý những 
khoảng cách này phản ánh chính xác sự phân bố không gian của chất thải hữu cơ từ trại nuôi không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
 
Nếu bạn trả lời không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.6 Phụ lục I, Phần 1.5 – Phương pháp lấy mẫu theo cấp A. Quy trình lấy mẫu lấy mẫu – Hệ thống nuôi treo đối với các loài thân mềm 
Khoảng cách đến các khu vực giám sát EQS là 0 đến 30m trong ranh giới trại nuôi và 10 đến 30m ngoài ranh giới trại nuôi. Bạn có đồng ý 
rằng khoảng cách này phản ánh chính xác sự phân bố không gian của chất thải hữu cơ từ trại nuôi không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
 
Nếu không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.6 Xem Phụ lục I, Phần 1.6 – Chương trình giám sát theo mục tiêu người dùng. 
Bạn có đồng ý rằng các yêu cầu đối với chương trình giám sát sinh vật vùng đáy do người dùng thiết lập là rõ ràng và có thể được sử 
dụng để đánh giá không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.6 Xem Phụ lục I, Phần 1.7 – Quy trình vận hành tiêu chuẩn đối với Phân tích thực địa các chỉ thị phi sinh học được áp dụng đối với Cấp 1 
và Cấp 2.  
 
Bạn có nhận thấy bất kỳ thách thức tiềm ẩn nào khi thực hiện phương pháp Sunfide UV không? Có/ Không 
Nếu có, vui lòng giải thích: 

2.6 Tổ công tác kỹ thuật vùng đáy đang đề xuất cách tiếp cận tương tự như cách tiếp cận trong đề xuất cho các hệ thống nuôi trồng nước 
mặn, nước ngọt xả thải vào các hồ và hồ chứa. Cách tiếp cận bao gồm: 
• Lấy mẫu theo cấp và phân loại EQS; 
• Giám sát trực tiếp sinh vật vùng đáy; 
• Sử dụng các chỉ thị sinh học và phi sinh học. 
 
Bạn có bất kỳ thông tin hoặc tài liệu tham khảo nào mà ASC có thể xem xét để cải thiện phương pháp tiếp cận cho các hệ thống nuôi 
trồng nước ngọt xả thải vào hồ và hồ chứa không? 
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2.7 Xem ô màu xanh trong tiêu chí 2.7.  
 
Bạn có bất kỳ thông tin hoặc tài liệu tham khảo nào mà ASC có thể xem xét để cải thiện các khuyến nghị cho hệ thống xả thải vào hồ và 
hồ chứa không? 

2.7 Xem phần ‘Đề xuất công cụ đơn giản để đánh giá tác động của trại nuôi đối với chất lượng nước’:  
Bạn có bất kỳ thông tin hoặc tài liệu tham khảo nào mà ASC có thể xem xét để phát triển công cụ đề xuất không? 
 

2.8 Bạn có đồng ý với định nghĩa của ASC về đất có độ thấm cao là đất có hệ số K từ 10-1 m/s - 10-8 m/s không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có / Không. + không biết / không có ý kiến 
Nếu không, "Vui lòng giải thích tại sao:"*:  
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2.8 Bạn có đồng ý rằng, các đơn vị nuôi trồng được phép không dùng tấm lót ao trong môi trường mặn tự nhiên bất kể độ thấm của đất 
không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.8 Để giảm thiểu rác thải nhựa, ASC muốn cấm sử dụng tấm lót ao bằng nhựa. Bạn có nghĩ quy định này là khả thi không? 
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CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.8 ASC muốn đề xuất việc cấm xả thải trên mặt đất bởi việc này có thể góp phần gây ra tình trạng xâm nhập mặn. Bạn có đồng ý với đề xuất 
này không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý 
Nếu không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.9 Quy định 2.9.1  

Bạn có đồng ý rằng, việc ước tính nồng độ chất dinh dưỡng thiết yếu (nitơ, phốt pho) trong chất rắn sinh học là khả thi đối với UoC 
không? 

 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI:  Hoàn toàn đồng ý - Đồng ý - Trung lập - Không đồng ý - Hoàn toàn không đồng ý + không biết/ không có ý 
kiến 
Nếu không đồng ý/ hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do:* 

2.9 Quy định 2.9.2  
 

Vui lòng chia sẻ bất kỳ cách tái sử dụng chất rắn sinh học không gây ô nhiễm có trách nhiệm khác mà bạn cho rằng nên thêm vào danh 
sách: 
  

2.9 Bạn dùng phương pháp nào để tái sử dụng chất rắn sinh học có trách nhiệm? 

2.9 Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin/ dữ liệu/ nghiên cứu mà bạn đang sở hữu về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tăng nguy cơ 
kháng kháng sinh do tái sử dụng chất rắn sinh học. 
  

2.9 Bạn có biết phương thức nào khác đơn giản hơn mà đơn vị nuôi trồng có thể dùng để ước tính các chất dinh dưỡng thiết yếu (nitơ, phốt 
pho) không? 

2.9 ASC có cần bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu khác không (ngoài nitơ, phốt pho)? 
Có/ Không + không biết/ không có ý kiến 
 
Nếu có, vui lòng ghi rõ chất dinh dưỡng nào bạn cho rằng nên thêm vào.* 

2.10 Bạn có đồng ý rằng việc đo lường dòng chảy quan trọng tối thiểu từ nguồn nước sử dụng là khả thi đối với các đơn vị nuôi trồng không?  
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý 
kiến.  
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Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, thì các đơn vị nuôi trồng cần cung cấp thông tin gì để chứng minh rằng họ sử dụng nước có 
trách nhiệm?* 
  

2.10 Các đơn vị nuôi trồng cần tiến hành đo lường với tần suất như thế nào để chứng minh rằng họ sử dụng nước có trách nhiệm (ví dụ: hàng 
tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm)?  

2.10 Bạn có đồng ý rằng các biện pháp giảm thiểu sử dụng nước và lãng phí nước ở những nơi có nguồn nước dồi dào là cần thiết không?  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý  
 

2.11 Đối với các đơn vị nuôi trồng mà trước đây không phải tính toán và báo cáo việc sử dụng năng lượng và/hoặc phát thải KNK, có bất kỳ 
rào cản nào trong việc thu thập thông tin về loại và mức tiêu thụ năng lượng (ví dụ như lít đối với xăng hoặc kJ đối với điện mua từ nhà 
cung cấp) không? 
 
Có/Không + không biết / không có ý kiến 
Nếu Có, vui lòng nêu rõ: * 

2.11 Quy định 2.11.2  
 
Có những nguồn phát thải KNK nào liên quan đến quá trình nuôi trồng thủy sản mà không thuộc các nhóm đã nêu trên không? (Xin lưu ý 
rằng việc thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ được đề cập ở những phần khác trong Tiêu chuẩn trại nuôi và thức ăn chăn nuôi) 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có/Không + không biết / không có ý kiến  
Nếu có: vui lòng liệt kê những nguồn mà bạn cho rằng cần được đưa vào các yêu cầu tính toán và báo cáo của tiêu chí  

2.11 Quy định 2.11.3  
 

Có những mục hoặc yêu cầu cụ thể nào cần được đưa vào để tối đa hóa hiệu quả của EEMP không? 

CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có/Không + không biết / không có ý kiến  
Nếu có: vui lòng liệt kê những mục hoặc yêu cầu mà bạn cho rằng nên đưa vào 
 

2.11 Quy định 2.11.3 
 
Bạn có đề xuất nào khác đầy đủ  và/ hoặc hiệu quả hơn để tính toán hiệu quả năng lượng không?  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có/Không 
Nếu có: vui lòng nêu rõ đề xuất  

2.12 Quy định 2.12.5  
 
Bạn có đồng ý rằng, 48 tiếng là thời gian chờ thích hợp nhất để đảm bảo các thành phần hoạt tính phân hủy hoàn toàn, tránh gây tác 
động tiêu cực đáng kể không?  
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CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý 
kiến.  
Nếu bạn không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý: Cần có thêm những thông số hoặc quy trình nào khác? *  
 

2.12 Quy định 2.12.6  
 
Có nên bao gồm bất kỳ chất diệt khuẩn nào khác ngoài Đồng không? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có/Không + không biết / không có ý kiến  
Nếu có: vui lòng liệt kê những mục hoặc yêu cầu mà bạn cho rằng nên được đưa vào 

2.12 Quy định 2.12.19  
Đối với tình hình hiện tại của trại nuôi của bạn, yêu cầu hạn chế việc sử dụng nhựa sử dụng một lần có gây trở ngại gì không? Vui lòng 
giải thích thêm: 

2,12 Quy định 2.12.20 
 
Theo bạn, thì thiết bị thu hồi nhựa nào hiệu quả trong việc ngăn chặn rác thải đại dương? 

2.12 Quy định 2.12.22 

Theo bạn, bên cạnh phương pháp đốt và chôn lấp, còn phương pháp xử lý rác thải có trách nhiệm nào khác không và tại sao? 

2.13 Bạn mua thức ăn chăn nuôi từ bao nhiêu nhà cung cấp?  
Trong số đó, có bao nhiêu sản phẩm thức ăn chăn nuôi đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn trại nuôi hiện tại của ASC?  

2.13 Một số trại nuôi có thể không mua được thức ăn chăn nuôi đáp ứng tiêu chuẩn mới của ASC. Theo bạn, khả năng xảy ra tình huống trên 
là như thế nào?  Thông tin về Tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi: https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/feed-standard/   
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: rất cao  - cao - không cao cũng không thấp - thấp - rất thấp + không biết / không có ý kiến.  
 

2.13 Quy định 2.13.2 

Một số trại nuôi có thể sẽ không đáp ứng được yêu cầu trồng rong biển để làm thức ăn chăn nuôi trực tiếp như trên. Theo bạn, khả năng 
xảy ra tình huống này là như thế nào? 

CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: rất cao  - cao - không cao cũng không thấp - thấp - rất thấp + không biết / không có ý kiến. 

2.13 Quy định 2.13.6  
 
Bạn có biết loài vật nuôi nào ăn thức ăn ướt hoặc viên nén ẩm (2.13.6) không? 
Có/Không + không biết / không có ý kiến 

2.14 Quy định 2.14.1 
 
Theo bạn, có nên đưa ra trường hợp ngoại lệ cho các UoC là hộ tiểu điền/ hộ nuôi quảng canh để đảm bảo tuân thủ quy định 2.14.1 

https://www.asc-aqua.org/what-we-do/our-standards/feed-standard/
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không? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - rất không đồng ý Nếu đồng ý / hoàn toàn đồng ý, vui 
lòng cho biết lý do: * 

2.14 Quy định 2.14.2:  
 
Quy định này nên áp dụng cho các loài nào khác ngoài cá hồi?  

2.14 Quy định 2.14.3 
 
Quy định này nên áp dụng cho các loài nào khác ngoài loài cá?  

2.14 Quy định 2.14.3 
 
Có hệ thống nuôi trồng/giai đoạn nào mà việc loại bỏ xác vật nuôi là không khả thi/không cần thiết không?  Có / Không + không biết / 
không có ý kiến  
Nếu có, vui lòng giải thích: 

2.14 Quy định 2.14.4 

 
Nếu xét về tính khả thi, thì bạn có nghĩ rằng các đơn vị nuôi trồng quảng canh nên được miễn tuân thủ hoàn toàn đối với quy định này 
không?  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý  
 
Bạn có nghĩ rằng các yêu cầu cần phải được giảm vừa phải đối với các đơn vị nuôi trồng quảng canh không? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý  

2.14 Quy định 2.14.12 

 
Có bất kỳ thông tin tối thiểu nào khác trong đơn thuốc hóa trị liệu cần phải thêm vào mà chưa được liệt kê trong quy định đề xuất trên hay 
không? Vui lòng làm rõ. 

2.15 Quy định 2.15.4 

Bạn có đồng ý rằng việc giám sát mức dư lượng ký sinh trùng trong trầm tích sinh vật vùng đáy là khả thi không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

2.15 ASC có nên xem xét tất cả các loại thuốc diệt ký sinh trùng (ví dụ bao gồm dạng uống và dạng tắm) không?  

 

Các lựa chọn trả lời: Có / Không + không biết / không có ý kiến 

Nếu không, vui lòng giải thích lý do: * 

2.15 Quy định 2.15.9  
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Bạn có đồng ý rằng  trong trường hợp trại nuôi có nhiều hơn 1 loại thuốc diệt ký sinh trùng hiệu quả, thì việc luân phiên thay đổi thuốc ở 
mỗi lần điều trị thứ ba là khả thi không? 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 
 

2.15-x Bạn có biết bất kỳ khu vực pháp lý nào sẽ gây cản trở hoặc loại trang trại nào sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện yêu cầu đề xuất về 
quy trình lấy mẫu trên không? 
 
Các lựa chọn trả lời: Có / Không 
Nếu có, vui lòng trình bày trường hợp và khó khăn cụ thể:  

2.15-x An sinh cho cá (miễn lấy mẫu): Bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về sức khỏe cá có thể dừng lấy mẫu cá trong một khoảng thời gian nhất định 
trong thời kỳ nhạy cảm. Lý do dừng lấy mẫu cần được ghi rõ trong hồ sơ. Lý do dừng lấy mẫu có thể bao gồm: 

● Ngay sau giai đoạn phát triển thành cá hồi non (smolting) và thả giống. 

● Đang mắc bệnh và/hoặc đang được điều trị (bao gồm cả điều trị rận biển). Trong trường hợp cá được miễn lấy mẫu do đang 
điều trị, thì thời gian miễn tối đa là 2 tuần. 

● Trong một số điều kiện môi trường cụ thể (ví dụ: nhiệt độ nước [dưới 4oC], nồng độ oxy thấp, tảo nở hoa, sứa biển). 

 
Nếu bạn muốn đề xuất các lý do khác cho việc miễn lấy mẫu, vui lòng liệt kê ở đây: 
 

2.15-x Bạn có bổ sung thông tin hoặc tài liệu tham khảo nào mà ASC có thể xem xét để củng cố hoặc điều chỉnh khuyến nghị về việc thiết lập 
mức độ nhiễm rận biển phù hợp cho toàn khu vực hay không (ASC sẽ lấy ngưỡng hành động/ quan ngại thấp nhất của các khu vực pháp 
lý hiện nay làm ngưỡng áp dụng ban đầu)?  
 

2.15-x Quy định 2.15.20 
 
Bạn đề xuất khoảng thời gian bao lâu để làm giảm mức độ nhiễm rận biển xuống dưới ngưỡng?  + không biết / không có ý kiến 
 

2.15-x Phụ lục XX bao gồm: 
Bác sĩ thú y hoặc chuyên gia sức khỏe về cá có thể dừng điều trị cho cá trong một khoảng thời gian nhất định trong thời kỳ nhạy cảm theo 
quy định tại địa phương (nếu có), qua đó ảnh hưởng đến khả năng làm giảm mức độ nhiễm rận biển trong trại nuôi xuống dưới ngưỡng 
trong vòng [đang xác định] ngày sau khi vượt ngưỡng. Lý do dừng điều trị cần được ghi rõ trong hồ sơ. Lý do dừng điều trị có thể bao 
gồm: trong một số điều kiện môi trường cụ thể (thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ nước [dưới 4oC], nồng độ oxy thấp, tảo nở hoa, sứa biển), 
mức độ nhiễm rận biển tại trại nuôi tăng cao đến mức không lường trước được, khó khăn về xử lý hồ sơ logistic hoặc điều trị chậm trễ. 
 
Nếu có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào mà bạn muốn đề xuất kéo dài thời gian vượt ngưỡng cho phép, vui lòng liệt kê ở đây: 
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2.16 ASC đề xuất không được phép sử dụng Thuốc kháng sinh quan trọng trên các sản phẩm được dán nhãn ASC. Bạn có đồng ý với điều 
này không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý – đồng ý– trung lập – không đồng ý – hoàn toàn không đồng ý  
Vui lòng giải thích thêm:*  

2.16 ASC đề xuất yêu cầu giảm tổng lượng kháng sinh ngoài giờ. Đây sẽ là một yêu cầu mới đối với tất cả các trại nuôi được cấp chứng nhận 
ASC. Bạn có đồng ý với yêu cầu này không? 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý – đồng ý– trung lập – không đồng ý – hoàn toàn không đồng ý  
Vui lòng giải thích thêm:* 

2.17 ASC muốn giảm tác động của các địa điểm nuôi giai đoạn trước thương phẩm (ví dụ: trại giống) bằng cách áp dụng các quy định tương 
tự như đối với các địa điểm nuôi thương phẩm. Bạn có đồng ý rằng mục tiêu này là khả thi không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

2.17 Bạn muốn chọn phương án nào để xác minh sự tuân thủ của các điểm nuôi giai đoạn trước thương phẩm?  
● Phương án 1: Đánh giá viên nội bộ, đủ điều kiện của UoC sẽ sử dụng mẫu kiểm tra ASC để tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các 

điểm nuôi giai đoạn trước thương phẩm. CAB sẽ yêu cầu đánh giá viên của các địa điểm nuôi trung gian đánh giá lại ngẫu nhiên 

song song với quá trình trên.  

● Phương án 2: Đánh giá viên của CAB hoặc của UoC có trình độ tương đương tiến hành kiểm tra tại trại nuôi. 

Khác - vui lòng ghi rõ :  

 

2.17 Đề xuất này tách quá trình nuôi trồng thành giai đoạn “trước thương phẩm” và “thương phẩm”, với giai đoạn thương phẩm bao gồm địa 
điểm đánh giá (gọi tắt là UoA). Đối với cá, giai đoạn “trước thương phẩm” sẽ bao gồm bất kỳ địa điểm nào được sử dụng trước địa điểm 
thu hoạch (ví dụ: địa điểm nuôi giống, địa điểm nuôi trung gian hoặc địa điểm nuôi giữ). Đối với tôm, giai đoạn này sẽ bao gồm bất kỳ địa 
điểm nuôi giữ tôm từ PL25 trở đi. Đối với bào ngư và loài thân mềm hai mảnh vỏ, giai đoạn này sẽ bao gồm bất kỳ địa điểm nào từ điểm 
chuyển đổi vị trí trở đi. Bạn có đồng ý rằng các định nghĩa này bao hàm đầy đủ các địa điểm được sử dụng và các tác động tiềm ẩn như 
dự tính không? 
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * Vui lòng đưa ra bất kỳ đề nghị nào khác mà bạn cho là cần thiết (ví dụ: 
khả năng áp dụng cho các địa điểm nhỏ hơn). 
 

3.1 Các quy định 3.1.5 - 3.1.8 nêu rõ các yêu cầu đối với xét nghiệm y tế.  
Với những quy định này, thì UoC có được phép tiến hành xét nghiệm y tế hay không nếu trước đó họ chưa cân nhắc việc này? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có / Không Vui lòng giải thích:  

3.1 Quy định 3.1.5  
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Có lý do nào giải thích tại sao phải xét nghiệm y tế khi tuyển dụng không? 
 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: Có/Không 

3.2 Tiêu chuẩn hiện không quy định thời gian để khắc phục vi phạm, ngoài thời gian 90 ngày để thực hiện hoàn chỉnh một hành động khắc 
phục. Tiêu chuẩn cần có thời gian khắc phục riêng đối với tình trạng lao động cưỡng bức.  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý 
kiến.  
Nếu đồng ý / hoàn toàn đồng ý, vui lòng giải thích lý do và mốc thời gian mà bạn cho rằng hợp lý: *  
 

3.2 Quy định 3.2.1 được phân loại là “quy định quan trọng”. Điều này có nghĩa là bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối với quy định này sẽ: 
a) Bị đánh dấu là hành vi không tuân thủ nghiêm trọng, là một biện pháp thích hợp cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề được 

đề cập trong quy định; 

b) Bị áp dụng quy định khắc phục theo sau (3.2.2). 

 
Bạn có đồng ý với việc phân loại quy định 3.2.1 là “quy định quan trọng” không.  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý 
Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng giải thích lý do: *  

3.3 Quy định 3.3.5: The UoC may employ children aged 13 and 14 years old, to conduct light work only, but shall make sure that:   
- The child receives appropriate training prior to work; 
- The child receives appropriate supervision; 
- It does not jeopardise schooling.  
 
Quy định này phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO và quy định cấm lao động trẻ em.  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý 
kiến.  
Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng giải thích lý do: *  
 

3.3 ILO (và một số quốc gia) cho phép trẻ em 13 và 14 tuổi làm những công việc nhẹ. Tiêu chuẩn ASC có nên cho phép trẻ em ở độ tuổi này 
được làm công việc nhẹ trong các trại nuôi, hay chỉ nên áp dụng yêu cầu này trong phạm vi trại nuôi gia đình?  
 
Phương án 1. Tiêu chuẩn ASC nên cho phép trẻ em ở độ tuổi này được làm những công việc nhẹ trong các trại nuôi  
Phương án 2. Tiêu chuẩn ASC chỉ nên cho phép trẻ em ở độ tuổi này làm việc tại các trại nuôi gia đình 
Khác - vui lòng ghi rõ 

3.3 Quy định 3.3.1 được phân loại là “quy định quan trọng”. Điều này có nghĩa là bất kỳ hành vi không tuân thủ nào đối với quy định này sẽ: 
a) Bị đánh dấu là hành vi không tuân thủ nghiêm trọng, là một biện pháp thích hợp cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề được 

đề cập trong quy định; 
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b) Bị áp dụng quy định khắc phục theo sau (3.3.2). 

 
Bạn có đồng ý với việc phân loại quy định 3.3.2 là “quy định quan trọng” không? 
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý 
 
Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng giải thích lý do: * 

3.5 Tiêu chuẩn yêu cầu không được thực hiện các xét nghiệm y tế (không được cơ quan quản lý lao động bắt buộc thực hiện) như một phần 
của quá trình tuyển dụng. Có những trường hợp hoặc tình huống nào khác cần phải xét nghiệm y tế khi tuyển dụng không?  
 
Các tùy chọn trả lời Có / Không Nếu có, đó là những trường hợp nào? *  
 
 

3.5 Quy định 3.5.8 
 
Bạn có đồng ý quy định 3.5.8 (về bảo hiểm) là khả thi về mặt tài chính cho các trại nuôi không? 
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 
 

3.5 Quy định 3.5.10 
 
Có nên định nghĩa rõ hơn cụm từ 'cơ sở vệ sinh đầy đủ và sạch sẽ' không? (ví dụ, bao gồm việc xử lý chất thải hoặc nước sinh hoạt đúng 
cách và an toàn)  
Có/Không 
Nếu có, vui lòng cung cấp gợi ý về định nghĩa này nên bao gồm những gì: * 

3.7 Quy định 3.7.1  
 
Việc cung cấp thông tin dễ hiểu và ở dạng văn bản về các điều kiện và điều khoản việc làm cho các lao động nhập cư trước khi nhập cư 
có khả thi không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: *  
 

3.7 Định nghĩa về các thỏa thuận hợp đồng chỉ sử dụng lao động: Hành vi thuê nhân viên mà không thiết lập mối quan hệ lao động chính 
thức nhằm mục đích tránh việc trả lương theo kỳ hoặc cung cấp các phúc lợi theo luật định, chẳng hạn như bảo vệ sức khỏe và an toàn. 
 
Bạn có nghĩ rằng việc hạn chế sử dụng lao động chỉ theo hợp đồng là khả thi không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
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không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: *  

3.7 Bạn có nghĩ rằng trong một số trường hợp thì việc thuê ngoài lao động để tránh thực hiện nghĩa vụ với người lao động là phù hợp không? 
Bạn có nghĩ rằng việc hạn chế sử dụng lao động thuê ngoài là khả thi không?  
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: *  
 

3.9 Quy định 3.9.1 
 
Có cần nhân viên xác nhận / xác minh hồ sơ về số giờ làm việc không, hay chỉ cần có hồ sơ là đủ?   
Phương án 1 Nhân viên phải xác nhận hoặc xác minh  
Phương án 2 Chỉ cần có hồ sơ là đủ 
Phương án 3 Không biết / không có ý kiến Vui lòng giải thích tại sao 
  

3.9 Quy định 3.9.3  
 
Nhân viên chỉ nên được yêu cầu làm thêm giờ trong 'những trường hợp ngoại lệ', chứ không phải trong trường hợp thông thường.   
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

3.12 Phụ lục 5, Bảng 1, Yêu cầu về Cơ chế Khiếu nại số 3 - Tất cả các khiếu nại sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày 
gửi. 
 
Bạn có đồng ý rằng 90 ngày là khoảng thời gian khả thi để giải quyết khiếu nại không? 
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

3.13 Trong bản dự thảo trước của Tiêu chuẩn này, có hai tiêu chí về chủ đề này, một tiêu chí về cộng đồng và một tiêu chí về bộ lạc và dân tộc 
bản địa. Nhằm tránh lặp lại, phiên bản Tiêu chuẩn này chỉ có một tiêu chí về tương tác với cộng đồng, bao gồm hai quy định cụ thể về bộ 
lạc và dân tộc bản địa (bộ lạc và dân tộc bản địa đều được nhắc đến trong cả hai quy định). 
 
Bạn có đồng ý rằng, việc có một tiêu chí về cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng địa phương, cũng như bộ lạc và dân tộc bản địa trong tiêu 
chí này là đủ và phù hợp không? 
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

3.13 Quy định 3.13.4  
 
ASC vẫn chưa đưa các quy định và quy trình nghiêm ngặt về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được thông báo trước và cung 
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cấp thông tin đầy đủ (FPIC) trong tiêu chuẩn. Bạn có nghĩ rằng quy định 3.13.4, bao gồm hướng dẫn lưu ý rằng phương pháp tốt nhất là 
sử dụng quy trình FPIC, là đủ không?  
 
Các lựa chọn trả lời: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. Nếu 
không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 
 

RMF Bạn có nghĩ rằng khái niệm quản lý rủi ro được nêu trong Khung quản lý rủi ro (RMF) là phù hợp với tư vấn từ cộng đồng khoa học 
không?   
  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. 
Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 
 

RMF Vui lòng chỉ ra bất kỳ tư vấn từ cộng đồng khoa học nào có liên quan nào mà chúng tôi nên biết: 
 

RMF Bạn có nghĩ rằng khái niệm quản lý rủi ro được nêu trong Khung quản lý rủi ro (RMF) là phù hợp với cách thực hành tốt nhất trong quản lý 
rủi ro không? 
  
CÁC LỰA CHỌN TRẢ LỜI: hoàn toàn đồng ý - đồng ý - trung lập - không đồng ý - hoàn toàn không đồng ý + không biết / không có ý kiến. 
Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý, vui lòng cho biết lý do: * 

RMF Bạn có thể thấy trước những hậu quả tiêu cực không mong muốn tiềm ẩn nào của việc sử dụng công cụ này (nếu có)?   
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End 

 

1. Phạm vi tiêu chuẩn trại nuôi - Bạn có nhận xét gì không? 

2. Tiêu chuẩn đề xuất bao gồm tất cả các chủ đề có liên quan về phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Có/Không 

a. Nếu Không: Còn thiếu chủ đề gì?  

b. Bạn nghĩ tại sao chủ đề này nên được thêm vào? 

3. Phụ lục 1 Hiệu suất nuôi trồng theo loài - Bạn có nhận xét gì không?  

4. Phụ lục 2 Ghi chép và nộp dữ liệu (đang hoàn thiện) - Bạn có nhận xét gì không? 

5. Phụ lục 6 Danh sách các Từ viết tắt, Định nghĩa và Ngôn ngữ nói sử dụng - Bạn có thấy định nghĩa nào chưa rõ ràng hoặc còn thiếu không? 

Có/Không; Nếu có, xin vui lòng ghi rõ: 

 

6. Nhìn chung, tôi hiểu được tiêu chuẩn đề xuất này. Thang đo: 1 - 5 (hoàn toàn không đồng ý - hoàn toàn đồng ý) 

7. Tiêu chuẩn đề xuất bao gồm tất cả các chủ đề có liên quan về phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Thang đo: 1 - 5 (hoàn toàn không 

đồng ý - hoàn toàn đồng ý) 

a. Nếu không đồng ý / hoàn toàn không đồng ý: bạn nghĩ còn thiếu chủ đề nào?  

b. Bạn nghĩ tại sao chủ đề này nên được thêm vào? 

8. Có bất kỳ nhận xét chung nào khác về tiêu chuẩn đề xuất mà bạn không thể thêm vào các phần trước không?  

9. Tôi đồng tình với Tiêu chuẩn trại nuôi đề xuất này. Thang đo: 1 - 5 (hoàn toàn không đồng ý - hoàn toàn đồng ý) 

10. Bạn có muốn nhận thông tin cập nhật mới nhất về chương trình của chúng tôi không? Đăng ký bản tin của chúng tôi: 

a. Bản tin ASC Global 

b. Cập nhật chứng nhận toàn cầu 

c. Bản tin ASC Pháp 

d. Bản tin ASC DACH 

e. Bản tin ASC Nhật   

f. Bản tin ASC Mỹ 

g. Bản tin ASC Hoa Kỳ 

h. Bản tin CAB 

11. Tôi muốn tình nguyện thí điểm Tiêu chuẩn trại nuôi trong giai đoạn tháng 9 năm 2022 - tháng 3 năm 2023. 


